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Sonet X. Rezygnacja¹
Nieszczęśliwy, kto próżno o wza emność woła,
Nieszczęśliwszy est, kogo próżne serce nuǳi,

Miłość, Szczęście, Konflikt
wewnętrzny, Strach

Lecz ten u mnie ze wszystkich nieszczęśliwszy luǳi,
Kto nie kochał, że kochał, zapomnieć nie zdoła.

Wiǳąc askrawe oczy i bezwstydne czoła,
Pamiątkami zatruwa rozkosz, co go łuǳi;
A eśli wǳięk i cnota czucie w nim obuǳi,
Nie śmie z przekwitłem sercem iść do stóp anioła.

Albo drugimi garǳi, albo siebie wini,
Minie ziemiankę, z drogi ustąpi bogini,
A na obiedwie patrząc, żegna się z naǳie ą;

I serce ma podobne do dawne świątyni,
Spustoszałe niepogód i czasów kole ą,
Gǳie bóstwo nie chce mieszkać, a luǳie nie śmie ą.

Serce, Świątynia

¹Rezygnacja — utwór należy do cyklu sonetów powstałych pod bezpośrednim wpływem Petrarki, stanowią-
cych albo poetycką paraazę utworu poety renesansowego, albo rozwinięcie prze ętego od włoskiego mistrza
motywu. [przypis edytorski]
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